svt+aktiv-zápis
Zápisnica
zo zasadnutia sekcie VT spojeného s aktívom vodákov - 22.-24.11.2013 v
N.Tatrách na chate Trangoška.
Prítomní: Podľa prez. listiny - čl. SVT + zástupcovia vodákov z povodí a
regiónov Slovenska (Dunaj-8, M.Dunaj-1,Hron-3, Hornád-2, Torysa-2,
Poprad-2, Váh-2, Orava-1, Ondava-1, Topľa-1)
Program: 1.Otvorenie
2.Správy o činnosti a problematike VT v oddieloch a regiónoch
3.Informácia o situácii vo VV a vo vedení KST
4.Pripomienky k práci niektorých členov VV a hlavne predsedu KST
a návrh riešenia tejto situácie
5.Problematika výstavby MVE, ochrany prírody, zákony
6.Informácie metodickej činnosti, o školeniach a preukazoch
7.Diskusia
8.Premietanie filmov a fotografií z akcií
9.Prijatie uznesení
10.Záver
Poznámka: Zasadnutie bude na 3 etapy (v piatok večer, v sobotu ráno aj
večer a v nedeľu doobeda), aby sa využila možnosť ísť na túry po
skupinách a podľa záujmu na Chopok, Ďumbier i na chatu M.R.Štefánika
počas dobrej viditeľnosti v sobotu cez deň.
1. Otvorenie urobil a účastníkov privítal predseda sekcie VT
J.Šoffa a po schválení programu začali jednotliví zástupcovia z povodí a
regiónov hodnotiť uplynulý rok.
2.a. Hlavné podujatia:
TID - Barány - Do Bratislavy doplavilo po Dunaji 100 vodákov, ku
ktorým sa pridali na druhý deň ďalší 27.-mi bratislavskí. Pl. komora v
Gabčíkove bola zabezpečená a pripravená na prejazd malých plavidiel, v
Komárne bolo táborisko na Váhu, v Štúrove bola aj konferencia TID v
Maďarsku. Správa bola poslaná na KST a je aj na WWW.tid.sk. V roku 2014
bude jubilejná medzinárodná komisia TID na Slovensku. Je potrebné na KST
doriešiť vrátenie peňazí zahraničným org. výborom, ktoré poslali v
minulosti na KST na vydanie kroniky TID a nebola vydaná.
Zraz vodákov - Šoffa - bol na Dunajci, 126 prezentovaných počas
4 dní splavovalo bez mimoriadností, natočený príspevok RTVS odvysielaný v
televízii.
TOV - Tatraňák - neuskutočnil sa pre menší počet prihlásených.
2.b. Podujatia oddielov a klubov:
Hron - Baran - na Splave vďaky účasť 40 vodákov, na iných
akciách na Hrone účasť sporadická s inými oddielmi.
Poprad - Šebest - akcie na Poprade, na kanáli v L.Mikuláši,
tréningy v bazéne. Mládežnícky klub, ktorý viedol Sveťo Lacko sa rozpadol
a ukončil svoju činnosť.
ZOVT Prešov - Olejár - väčšie akcie na Toryse, Poprade, Hornom
Laborci a Hornáde, Prázdninový Dunajec. Na akciách sa zúčastňujú aj
vodáci z iných oddielov z východného Slovenska.
Michalovce - Hudák - OZ Návraty - zemplínske rieky na Cyrila a
Metoda asi 60 vodákov, Topľa, Laborec, Udava, Ondava, Latorica, Bodrog,

čistenie Ondavy-šot v TV Markíza, na stránke "kajakar" článok o Udave.
Požičovňa lodí Alcea.
KVŠ Karlova Ves BA - Čajagi - extrémny splav Moravy, výcviky pre
verejnosť až do povodne, Splav Hrona, Lužnice, Sázavy, Záverečný splav
Dunaja, študenti z L.Mikuláša na Dunaji, športová fotografia roka=Pucher,
o problémoch vo vodnej turistike besedovali aj v TV.
KKKV Vinohrady - Barány - zabezpečujú TID, dunajský maratón,
Gabrišov splav.
UK BA - Potočný - ťahá lodenicu v zátoke už aj s novými
študentmi.
Hron KVŠ Aqarius - Franko - akcie na Hrone z Bujakova po
Vlkanovú, dunajské ramená, dopisovanie s MŽP, enigma blog "Čierne mračná
nad Hronom, spolu s Prieložníkom pripravujú 3.vydanie kilometráže Hrona,
film pre českých vodákov o Hrone, samofinancovanie Prielžník-Enigma.
Navrhujú poslať dotaz na MD a MŽP ohľadom možnosti získať nejakú dotáciu.
N.Dedinka - Polák - Dunajský maratón, Mošonský Dunaj,
spomienková plavba na P.Gabriša, Malý Dunaj, vozia aj slepé deti-vodu
treba cítiť.
Tatran BA - Hargaš - doprovod TID-ky, Mošonský Dunaj, Malý
Dunaj, Morava, záverečný splav Dunaja, Slovinské rieky.
Strojár BA - Poliak - oravské rieky, M.Dunaj, Starý Váh ai.
Košice - Cechlár,Šoffa - v okolí Košíc je viacero oddielov VT a
tak je tam aj mnoho splavov počas celej sezóny, niekoľkokrát Hornád,
Hnilec, Bialka, Biela, Torysa, Poprad, Belá, Dunajec, grécke rieky,
slovinské rieky, Ružín NOP, české rieky, Bodrog, Latorica.
3. Informácia o situácii na ústredí KST a vo VV:
Predseda sekcie informoval prítomných o problémoch na KST a
prečítal im došlú poštu a zápisnice zo zasadnutí VV v poslednom čase.
Vyplýva z nej, že predseda a podpredsedníčka pre ekonomiku sa nezaoberajú
problémami, ktoré treba riešiť v záujme všetkých turistov, ale iba tým čo
sa týka ich. Za tri roky ani raz nebol predložený návrh rozpočtu načas na
rokovanie ÚR, 2x bol predložený v apríli a tohoto roku až na začiatku 2.
polroku! Poskytujú finančné prostriedky aj nečlenom KST bez toho, aby to
vôbec bolo v rozpočte schválené a nejakým uznesením VV aspoň dodatočne v
zápisniciach zapísané. Podpísanie pracovnej zmluvy s Perhalom s platom
1.000.-€ mesačne v júli 2013, napriek tomu, že sa o tom VV nedohodol, ap.
Perhala sústavne klame aj do očí všetkým. Už pri vypísaní prihlášky
kandidáta na predsedu KST klamal vo viacerých bodoch. Tri roky
neodpovedal na otázky členov ÚR o svojom vzdelaní a predchádzajúcom
zamestnaní, podsúval členom VV na zasadnutiach skreslené podklady pre
rozhodovanie a mnoho iných jeho rozhodnutí nebolo prínosom pre KST.
4. Pripomienky k práci vedenia KST boli prediskutované a bolo
navrhnuté uznesenie o tejto problematike, ktoré bude po schválení
prílohou tejto zápisnice a bude poslané na ÚR spolu s navrhnutým
riešením. Nie je to len záležitosť vodákov ale aj iných turistov, s
ktorými sa vodáci stretávajú na akciách aj mimo vody.
5. Problematika výstavby MVE, ochrany prírody, zákony k tomu ap.
Týmito problémami sa zaoberáme už dlhodobejšie, dávame rôzne
pripomienky cez média, parlament, ministerstvá aj na EÚ. Najviac sa
v tejto veci angažuje Baran, Šebest, Cechlár, Poliak i Šoffa, ale zo
strany Perhalu sú obštrukcie, nechce ako štatutár KST ani aby bolo KST
účastníkom stavebných konaní, aby mohli byť podávané pripomienky.
Nepodporil naše protestné akcie, nepodporil ani účasť predsedu SVT na
medzinárodnej konferencii o vodách a plavbách po riekach. Ten tam bol na
vlastné náklady a podarilo sa dostať niektoré naše požiadavky aspoň do

uznesení, aby sa vláda nimi zaoberala. Nechceme aby vodná turistika na
Slovensku zanikla. Takisto chodíme na vlastné náklady na rokovania
s TANAPom pri tvorbe návštevného poriadku či zákonov o ochrane prírody.
6. Metodická činnosť:
Metodik našej sekcie Cechlár informoval o pripravovanej novej
akreditácii, o uskutočnených školeniach (vlani cvičiteľov a v r. 2013
inštruktorov), ktoré sa podarilo zabezpečiť a dokončiť. Aj tu však došlo
k obštrukcii Perhalom, pretože na ÚR v júli bolo v rozpočte na r. 2013
schválených po 250.-€ pre školenie LT a VT, ale on na VV neskôr povedal,
že LT žiadala 500.-€ a VT vraj 6.000.-€!, čo samozrejme si vymyslel on,
lebo na porade predsedov sekcií sme nič také nežiadali. Samozrejme že VV
sa to zdalo veľa a tak nám nedali nič. Nedarí sa nám dať dohromady zoznam
cvičiteľov a inštruktorov pre chýbajúcu staršiu agendu.
7. Počas voľnej diskusie odznelo viacero návrhov na poriadanie
akcií VT, na spoluprácu pri tvorbe kalendára, na zlepšenie spolupráce
s klubmi, oddielmi, RR i s vedením KST. Členovia sekcie sa dohodli na
vytvorení skupín pri riešení problémov. Chceme zlepšiť informovanosť
medzi vodákmi aj prostredníctvom vebstránok na KST aj kajakar. Upravil
a doplnil sa aj kalendár našich podujatí v r. 2014.
8. Premietanie filmov a fotografií:
V sobotu cez poludnie od 11,oo do 16,oo boli skupiny účastníkov
na túrach, nafotili pekné zábery, ktoré sa hneď po večeri premietli počas
ďalšej diskusie spolu s filmami a fotografiami z vodáckych akcii z našich
i zahraničných riek.
9. V nedeľu dopoludnia zasadnutie pokračovalo, bol pripravený,
napísaný a schválený list s našimi pripomienkami pre zasadnutie VV a ÚR
v Čadci, ktorý bol odoslaný mailom a je aj prílohou tejto zápisnice.
10. Na záver sa predseda SVT J.Šoffa poďakoval účastníkom za
účasť a snahu zlepšiť situáciu vo vodnej turistike na Slovensku.

Na Trangoške 24.11.2013

Zapísal: Barány Štefan
Člen Sekcie VT KST

